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Het publiek van lokale en regionale media

De veranderingen in lokale en regionale medialandschappen in
Nederland gedurende de laatste jaren betreffen de uitbreiding van al
langer bestaande media zoals regionale omroep en de opkomst van
jongere media zoals lokale omroep en kabelkranten. Deze verande
ringen in de aanbodstructuur kunnen leiden tot wijzigingen in het
gebruik van lokale en regionale media en tot verschuivingen in het
publiek van deze media. In ditartikel wordt een eerste aanzet gege-
ven voor een continue bestudering van deze veranderingen door
middel van een profielschets van het publiek van lokale en regionale
media en een analyse van verschillen en overeenkomsten tussen deze
publieken op relevante kenmerken aIs lokale bindingsfactoren en lo-
kaal en regionaal mediagebruik.

Inleiding en probleemstelling

Hec medialandschap in Nederland isde afgelopcn jaren voortdurend aan verande
ringen onderhevig geweest. Naast deschaalvergroring die zich de laatste jaren bij
nationale en internationale media heeft voltrokken, heeft cr gelijktijdig een schaal-
vcrkleining plaatsgevonden op hetvlak van de regionale en lokale media. Hicrdoor
is het media-aanbod voor de consument de laatste tien jaren zowel in kwantiteit als
in diversiteit sterk toegenomen.
Een doorsnee Nederlands huishouden in een willckeurige gemecnte kan voor zijn
mediaconsumptic tegenwoordig kiezen uit een twintigtal via de kabel aangeleverde
binnen- en buitenlandse televisiezenders en uit meerdere radiozenders. Daarnaast
heeft men doorgaans de keuze uit vijf totacht landelijke en een of twee regionale
dagbladen, drie tot vier huis-aan-huisbladen en een kabelkrant, al of niet voorzien
vaneen extra telctekstvoorziening zoals de Gouden Gids. Bovendien beschikt een
huishouden doorgaans over een aanbod van twaalf uur regionale radio, vaak ook
nog over lokale radio en soms over lokale televisie, een gemeentelijk informatieka-
naal op de kabel, een nieuvvsblad, een stadskrant en een etherpiraat.
Daar waar een doorsnee huishouden tot voor tien jaar voor de lokale en regionale
informaticvoorzicning voornamelijk aangewezen was op het regionale dagblad en in
sommigc gemeenten op een plaatselijk nieuwsblad en enkele uren perdag de regio
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nale zender, kan geconstateerd worden dat met name de keuzemogelijkheden voor
informatievoorzicning over lokale en regionale aangelegenheden enorm zijn uitge-
breid.

Dit roept de vraag op in welke mate van deze lokale en regionale media gebruik
wordt gemaakt en door wie. Het is immers denkbaar dat het regionale dagblad een
deel van het publiek kwijtraakt aan de lokale en regionale radio, of dat personen die
eerst uitsluitend naar de regionale radio luisterden hun aandacht gaan (her)verdelen
over lokale en regionale radio. De mogelijkheid van toekomstige verschuivingen in
het gebruik van verschillende lokale en regionale media en tussen de publieksgroe-
pen van deze media wordt des te aannemelijker omdat de veranderingen die zich in
lokale en regionale medialandschappen hebben voorgedaan, naar zich laat aanzien
nog niet zijn afgerond.
De uitbreiding van het aanbod van lokale en regionale media leidt ook tot aan-
passingen van media onderling. Een lokale omroep moet bijvoorbeeld rekening
houden methet feit dat in de streekeditie van de regionale omroep eveneens aan
dacht aan nieuws uit de gemeente wordt besteed. Soortgelijke aanpassingen zijn er
tussen regionale dagbladen en kabelkranten.
De oorzaak van dergelijke veranderingen zijn niet op enkele factoren ofenkele me-
diatypen terug te voeren. Zo hebben veranderingen in de aanbodsfcer van regionale
omroepen uiteraard consequenties voor de regionale dagbladen, maar ook voor lo
kale omroepen en nieuwsbladen. Het gaat dus niet alleen om ontwikkelingen die
zich bij enkele media hebben voorgedaan en zich nog altijd voordocn, maar om nog
in gang zijnde veranderingen in de aanbodstructuur van lokale en regionale media
als geheel.

Bij de regionale dagbladen hebben zich samenwerking, fusies en overnamen voorge
daan, vooral in geografisch aanpalende verzorgingsgebieden van zo'n dagblad.
Hierbij is de volgende stap, die inmiddcls ook al in gang is gezet, het samenvoegen
binnen een concern/verzorgingsgebied van meerdere titels tot een provinciale krant.
Een andere belangrijke verandering heeft zich de laatste jaren voltrokken bij de
regionale omroepen. Zo kent Nederland thans een landelijk dekkend netwerk van 13
regionale omroepen. Elke provincie heeft haar eigen regionale omroep en de pro-
vincie Zuid-Holland biedt plaats aan twee regionale zenders. Het verzorgingsgebied
van de regionale omroep is primair de provincie. Enkele omroepen zenden daar
naast streek-edities uit, zoals Radio Oost (2 edities), Omroep Gelderland (4), Radio
Noord-Holland (3), Omroep Brabant (4) en Omroep Limburg (2). Regionale om
roep is dus voornamelijk provinciale en streek-radio.

Op het lokale niveau ten slotte is het vooral de snelle ontwikkeling van de lokale
omroepen, in het bijzonder lokale ether-radio geweest die de laatste jaren de aan
dacht heeft getrokken. Nadat in 1987 de mogelijkheid werd geboden om behalve via
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